
BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ","3;i:lI'J'E:lil",'
Zolqcznik nr 7 do ogloszenio

REGULAMIN

naboru wniosk6w proponowanych do zgloszenia do dofinansowania z Rzqdowego programu

Odbudowy Zabytk6w oraz powolania komisji ds. weryfikacji
iwyboru wniosk6w

I. OGTOSZENIE O NABORZE

Gmina Kolbuszowa (dalej ,,Oglaszajqcy nab6r'') oglasza otwarty nab6r wniosk6w proponowanych do
zgloszenia do dofinansowania z Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytk6w oraz powolania komisji ds.
weryfikacji i wyboru wniosk6w.

II. RODZAJ PLANOWANYCH ZADAfi

Zgodnie z zaloieniami Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytk6w, Gmina mo2e wnioskowaC
o udzielenie dofinansowania, kt6re zostanie przeznaczone na pokrycie wydatk6w zwiqzanych
z udzieleniem przez Gminq Kolbuszowa dotacji, o kt6rej mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840), na naklady konieczne,
okre3lone w art. 77 w/w ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytk6w, o kt6rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 2J
lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami lub znajdujqcym siq w ewidencji zabytk6w
wskazanej w art.22 ustawy z dnia 23lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w iopiece nad zabytkami.

ogloszony nab6r stanowid bqdzie podstawq do wylonienia zadania, kt6re Gmina Kolbuszowa, po jego
pozytywnej weryfikacji, zglosi do dofinansowania w ramach ogloszonego Rzqdowego programu
Odbudowy Zabytk6w.

W przypadku otrzymania przez Gminq Kolbuszowa dofinansowania w ramach w/w programu na
realizacjq konkretnego zadania z Wnioskodawce tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie
dotacji.

W ramach naboru wyloniony zostanie jeden projekt do zgloszenia do dofinansowania z Rzqdowego
Programu Od budowy Zabytk6w.

t!I. ZASADY WSP6TPRACY

1. Gmina Kolbuszowa zlo2y wniosek do dofinansowania z Rzqdowego programu Odbudowy
Zabytk6w - zgodnie z zasadami okre6lonymi w Rzqdowym Programie Odbudowy Zabytk6w za
zadanie - udzielanie przez wnioskodawcq dotacji, o kt6rej mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r' o ochronie zabytk6w iopiece nad zabytkami, na naktady konieczne, okre5lone w art.77
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w iopiece nad zabytkami, na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub rob6t budowtanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytk6w, o kt6rym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece
nad zabytkami lub znajdujqcym siq w ewidencji zabytk6w wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w iopiece nad zabytkami.



2. W przypadku otrzymania promesy wstqpnej Gmina Kolbuszowa podpisze umowq z Wykonawcq

na realizacjq zadania, z zastrzeieniem, ie szczeg6lowe terminy realizacji zadania okreSlone
zostanE w umowie o dotacjq.

Szczeg6lowe zasady realizacji zadania okre$la Regulamin Naboru Wniosk6w o dofinansowanie z

Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytk6w.

IV. KRYTERIA WYBORU

A, KRYTERIA FORMALNE:

1,. Termin wptywu oferty zgodny z ogloszenie m (spos6b weryfikocji:data i godzina wplywu do Urzqdu
M iejskiego w Kolbuszowej).

2. Forma zlozonej oferty (spos6b wervfikocii: formularz oferty wraz z zalqcznikami w formie
papierowej).

KompletnoSi oferty (spos6b wervfikocii: oferta przygotowana na formularzu ofertowym
zalqczonym do ogloszenia, wszystkie pola wypetnione).
Kompletno6i zalqcznik6w (sposdb wervfikocii: zgodnie z wykazem zalqcznik6w do formularza
ofertowego).

Potwierdzenie za zgodno6i z oryginalem kopii dokument6w (sposdb wervfikacii: kopie
dokument6w po6wiadczone za zgodno6i z oryginalem przez osoby upowa2nione do reprezentacji
podmiotu, tj. opatrzone pieczqciq podmiotu, aktualnq datE, wlasnorqcznym podpisem
osoby/os6b u prawnionej/-ych do reprezentowa nia podm iotu).
Prawidlowo6i podpisania oferty (sposdb wervfikacii: czytelny podpis osoby/os6b uprawnionej/-
ych do reprezentacji podmiotu na ostatniej stronie oferty).
Lokalizacja zabytku bqdqcego w zakresie wniosku (spos6b weryfikacji: czy zabytek jest
zlokalizowany na terenie Gminy Kolbuszowa - wypis z rejestru grunt6w lub inny dokument)

B. KRYTERIA MERYTORYCZNE (niespelnienie kt6regokolwiek z wymienionych poniiej kryteriow
pow od uj e od rz u ce n i e ofe rty\ :

t. Podmiot ubiegajqcy siq o dotacjq - posiada wladania zabytkiem bqdqcym przedmiotem oferty
(0-1pkt.)

(sposdb wervfikacii: na podstawie aktualnego wypisu z rejestru lub odpowiedniego wyciqgu
z ewidencji lub innego r6wnowa2nego dokumentu potwierdzajqcego formq prawnq
i organizacyjnq oraz wskazanie os6b go reprezentujqcych oraz rejestru grunt6w lub innego dokumentu
potwierdzajqcego tytul prawny / wladanie).

2. Zakres rzeczowy zadania - zakres rzeczowy zgodny z ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytk6w i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz Regulaminem Naboru

3.

6.

7.

wniosk6w o dofinansowanie z Rzqdowego programu odbudowy Zabytk6w (0-1 pkt.).

wniosk6w o dofinonsowonie z Rzadoweoo proaromu odbudowv Zobvtk6w)



3. Warto66 historyczna zabytku (dla regionu) bqdqcego przedmiotem wniosku (1-10 pkt.)

zabvtku dlo reoionu).

z przedmiotu wnioskul.

4. Liczba os6b korzystajqca z zabytku bqdqcego przedmiotem wniosku (1-10 pkt.)

V. SPOSoB PRZYGOTOWANIA IZT.OZENIA OFERTY

Podmiot ubiegajqcy siq o wyb6r projektu do zgloszenia do dofinansowania z Rzqdowego programu

Odbudowy Zabytk6w zobowiqzany jest do zlo2enia:

1,. Wypelnionego wniosku o udzielenie dotacji ze Srodk6w bud2etu Gminy Kolbuszowa i dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
za bytk6w/ewidencji za bytk6w.

2. Przedlo2enia zalqcznik6w:

1) Decyzji o wpisie do rejestru zabytk6w obiektu/ewidencji, kt6rego dotyczq prace lub
roboty.

2) Dokumentu potwierdzajqcy tytul wtadania zabytkiem (wypis z rejestru grunt6w lub
aktualny odpis z ksiqgi wieczystej).

3) Decyzji wtaSciwego organu ochrony zabytk6w zezwalajqca na przeprowadzenie prac
lub rob6t.*

4l Projektu i pozwolenia na budowq (zabytki nieruchome)x
5) Program prac lub rob6t (zabytki ruchome)*

* Zalqczniki do wniosku, kt6rych wnioskodawca nie posiada na tym etapie postqpowania
nale2y uzupelnii najp62niej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

3. Kopie dokument6w dolqczone do wniosku muszE byi opatrzone pieczqciq podmiotu, aktualnq
datq, wlasnorqcznym podpisem osoby/os6b uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz
po6wiadczone za zgodnoSi z oryginalem.

4. Oferty nale2y skladai w formie papierowej z dopiskiem ,,Wniosek - odbudowa zabytk6w,, do dnia
30 stycznia 2O23 r. do godziny 12.00 w punkcie Obslugi Klienta:

Urzqd Miejski w Kolbuszowej

u!. Obrofc6w pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

5. W przypadku ofert wyslanych pocztq lub uslugami kurierskimi, decyduje data wplywu oferty do
Urzqdu Miejskiego w Kolbuszowej.

6. Nie dopuszcza sig skladania ofert w formie elektronicznej drogq e-mailowq/faxem lub w
jakikolwiek inny spos6b ni2 dostarczenie pod podany w pkt. 3 adres osobi6cie, przez po(rednika,
pocztE tradycyjnq lub uslugami kurierskimi.

7. Oferty zlo2one w spos6b nieprawidlowy nie bqdq rozpatrywane ze wzglqd6w formalnych.
8. Oferty zto2one po uplywie terminu nie bqdq rozpatrywane.



9. Oferent mo2e przed uplywem terminu skladania wniosek zmienii lub wycofai wniosek. Zar6wno

zmiana, jak i wycofanie wniosku wymagajq zachowania formy pisemnej. Zmiana lub wycofanie
oferty powinny znaleii siq w zamkniqtej kopercie odpowiednio oznaczonej,,Wniosek - odbudowa
zabytk6w -Zmiana" lub ,,Wniosek - odbudowa zabytk6w - Wycofanie,,.

VI. PROCEDURA KONKURSOWA IWYBOR OFERW

1,. lnformacja o naborze umieszczona jest na stronie internetowej Gminy Kolbuszowa
www.kolbuszowa.pl w zaktadce: Mieszkqrtcy/Ogloszenio, w Biuletynie lnformacji publicznej:

www.kolbuszowa.bip.gmina.pl, w zakladce: Ogloszenio oraz na tablicy oglosze6 Urzqdu
M iejskiego w Kolbuszowej.

2. Postqpowanie przeprowadza czteroosobowa Komisja.
1) Sklad Komisji oceniajqcej oferty zostal wskazany w Zarzqdzeniu Burmistrza Kolbuszowej w

sprawie ogloszenia naboru wniosk6w proponowanych do zgloszenia do dofinansowania z

Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytk6w oraz powolania komisji ds. weryfikacji i wyboru
wniosk6w. W Zarzqdzeniu Burmistrz Kolbuszowej wyznacza spo6r6d czlonk6w Komisji jej
Przewod niczqcego.

2) Komisja rozpoczyna dzialalno(i z dniem powolania.
3) Ka2dy z czlonk6w Komisji weryfikuje oferty zgloszone przez oferent6w w drodze otwartego

konkursu wedlug kryteri6w okreSlonych w pkt. lV. Kryterio wyboru zadonio niniejszego
Regulaminu.

4l Ostatecznq ocenq oferty stanowi Srednia arytmetyczna z sumy punkt6w przyznanych lqcznie
przez czlonk6w Kom isji.

5) ostatecznq decyzjq o wyborze projektu i zatwierdzeniu zlo2onego wniosku podejmie Burmistrz
Kolbuszowej.

3. W pierwszym etapie Komisja:

stwierdza liczbq zlo2onych ofert,

otwiera koperty z ofertami,

ocenia oferty pod wzglqdem formalnym - zgodnie z ustalonymi Kryteriomi formolnymi
okre6lonymiw pkt. tV Regulaminu.

dopuszcza siQ mo2liwoSi uzupelnienia brakujqcych dokument6w /zapisow/podpis6w
w terminie wskazanym przez Komisjq.

4. W drugim etapie konkursu Komisja:

sprawdza zlo2one oferty w odniesieniu do Kryteri1w merytorycznych okre6lonych w pkt. lV
Regulaminu,

analizuje merytorycznq zawarto5d ofert i przyznaje odpowiedniq liczbq punkt6w wedlug
Kryteri6w merytorycznych okreSlonych z pkt. lV Regulaminu,
tworzy listq rankingowq ofert z przypisanq liczbq uzyskanych punkt6w,
rozstrzyga konkurs i wybiera wniosek / projekt do zgloszenia do dofinansowania z Rzqdowego
Programu Odbudowy Zabytk6w .

5' Komisja mo2e zwr6cii siq o wyja6nienia i/lub uzupelnienia do oferenta na kazdym etapie oceny
oferty.

6. Komisja sporzqdza protok6l z przebiegu konkursu, kt6ry powinien zawierai:
imiona i nazwiska Czlonk6w Komisji,

liczbq zgloszonych ofert,



listq rankingowq,

ewentualne uwagi Czlonk6w Komisji,

podpisy Czlonk6w Kom isji.

7' Komisja ulega rozwiqzaniu po rozstrzygniqciu konkursu iwybraniu wniosku do zgloszenia do
dofinansowania z Rzqdowego Programu Odbudowy Zabytk6w

8. W ramach naboru wytoniony zostanie jeden projekt do zgloszenia do dofinansowania z Rzqdowego
Programu Od budowy Zabytk6w..

9' lnformacja o projekcie, kt6ry zostanie wybrany do zgloszenia do dofinansowania z Rzqdowego
Programu Odbudowy Zabytk6w bqdzie podana do publicznej wiadomo(ci i opublikowana
pod Ogloszeniem o naborze w terminie 7 dni od dnia podjqcia ostatecznej decyzji przez Komisje
oraz zatwierdzeniu jej przez Burmistrza Kolbuszowej.

10. Podpisanie umowy z Wykonawcq zadania powinno nastqpii w ciqgu 12 miesiqcy od dnia
otrzymania przez Powiat promesy wstqpnej na realizacjq zadania, zzastrze2eniem, 2e szczeg6lowe
terminy realizacji zadania okreSlone zostanE w umowie o dotacjq.

11. Oglaszajqcy zastrzega sobie prawo do uniewa2nienia naboru bez podania przyczyny. Oferentowi
nie przysluguje z tego tytulu 2adne roszczenie.

VII. PROCEDURA ODWOTAWCZA

od rozstrzygniqcia konkursu i decyzji wyboru oferty nie przysluguje odwolanie.

VIII. KONTAKT

Dodatkowe informacje dotyczqce naboru mo2na uzyskai w dni robocze w godzinach pracy Urzqdu
Miejskiego w Kolbuszowej u nastqpujqcych os6b:

1) Monika Fryzel, pok. 20, tel. L7 2271,333 wew. 350 e-mail: monika.fryzel@kolbuszowa.pl

Odpowiedzi pisemne bqdq udzielane w przypadku przeslania pytania nie p62niej ni2 trzy dni przed
zakoficzeniem naboru r. Pytania pisemne zadane po tym terminie zostanq pozostawione bez
odpowiedzi' Wszelkie pytania iodpowiedzi na bie2qco bqdq zamieszczane pod ogloszeniem o naborze
zgodnie zzasadqjawno(ci(bez podania nazwy podmiotu zglaszajqcego pytanie).
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